
Marketing Inclusivo



Marketing Inclusivo: o que é? 
O Marketing Inclusivo tem em conta a diversidade da sociedade. 
As campanhas e/ou os conteúdos criados são para todos
(independentemente de género, sexualidade, raça, etnia ou deficiência).



EXEMPLOS

Campanhas digitais mais Inclusivas
para pessoas com deficiência visual e auditiva



Quando assistimos a um anúncio relacionado 
com comida, automaticamente são 
despertadas em nós sensações como o paladar 
e o olfato. 

Foi por isso que, em 2019, o Burger King decidiu 
fazer algo totalmente diferente, tornando a 
campanha mais inclusiva para aqueles que não 
conseguem ver e ouvir. 

A campanha publicitária, com audiodescrição 
(para quem não vê) e legendas (para quem não 
ouve) teve como protagonista uma pessoa cega.

Protagonista cego

Assista à 
campanha aqui.

2019

https://youtu.be/M0IApPRCajE


Veja  o poster e
saiba mais aqui.

Informação em Braille
Em 2017, no âmbito do Dia Mundial do Braille, a marca 
Maltesers expôs, numa paragem de autocarros em 
Londres, um poster que simulava o desenho de uma 
tablete de chocolate com informação em braille.

Sob o mote "Look on the light side", a marca queria 
incentivar o público a olhar para o lado divertido dos 
acontecimentos menos bons. O slogan da campanha 
foi, inclusive, sugerido por uma mulher cega que 
participou num Focus Group da marca.

O objetivo da marca é normalizar a deficiência na 
publicidade e na comunicação e utilizar o humor para 
desafiar preconceitos. Para quem não sabe ler Braille, 
o mupi tinha ainda uma descrição em áudio com 
tradução no Facebook da marca.

2017

https://www.cnbc.com/2017/01/05/maltesers-uses-chocolate-braille-on-uk-billboard-advertising.html


A Procter & Gamble (P&G) tem utilizado a 
audiodescrição - descrição verbal de um 
conteúdo - em muitos dos seus anúncios. 

Exemplo disso é a campanha de 2016 da marca 
Flash, que pertence à P&G, na qual os 
protagonistas cantam uma versão adaptada da 
música “Flash”, dos Queen, para demonstrar 
tudo aquilo que está a acontecer no vídeo: por 
um lado, o cão admite que é ele o grande 
responsável pelas pegadas de lama espalhadas 
pela casa e, por outro, a sua dona que explica 
que o detergente “limpa o impossível”.  Assista à

campanha aqui.

Audiodescrição2016

https://www.youtube.com/watch?v=xDQirJh5jdg


Saiba mais aqui.

Hashtags e descrições
A professora de Braille Patrícia Silva de Jesus, lançou, 
em 2012, uma campanha nas redes sociais com o 
objetivo de incentivar pessoas e empresas a utilizarem 
hashtags, como #PraCegoVer e #PraTodosVerem, e a 
adicionarem uma pequena descrição da imagem ou 
vídeo para que, através de um leitor de ecrã, estes 
textos possam ser processados e enviados para um 
sintetizador que os transforma em voz.

No Brasil, O Boticário utiliza em praticamente todos os 
seus posts a hashtag #PraTodosVerem, juntamente 
com uma descrição da imagem ou vídeo, garantindo 
assim uma melhor experiência de utilização e de 
acessibilidade às pessoas cegas.

2012

#PraCegoVer e #PraTodosVerem

https://www.instagram.com/p/CjGEqmXsKaK/



